
Geclassificeerde dieren

Wij voeren de onafhankelijke beoordeling uit van 
de bevleesd- en vetheid van varkens, runderen en 
kalveren in opdracht van het ministerie van LNV/
SBK. Door de krimp van de rundveesector, nam het 
aantal geclassificeerde runderen af.

Voor meer informatie en bij vragen kunt u contact met ons opnemen 
via contact@kiwacmr.nl of onze website bezoeken via www.kiwacmr.nl 

Het aantal schema’s dat Kiwa VERIN certificeert nam 
de afgelopen jaren toe. Hierdoor groeit ook het aantal 
bezoeken dat wij op jaarbasis uitvoeren. 
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Uitgevoerde bezoeken

In 2019 gaf Kiwa VERIN certificaten uit voor vele kwaliteits-
schema’s in de Feed, Food, Farm markt. Wij spelen zo goed 
mogelijk in op de marktvraag van onze klanten en denken 
ook graag met u mee. 
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Kiwa Alspectro levert diensten aan branche-organisaties in de 
agrarische sector. Het betreft beleidsondersteunende werkzaamheden 
en het beheer van een aantal databases. In 2019 zijn binnen de 
verschillende kwaliteitsschema’s verbeteringen doorgevoerd. Zo zijn 
IKB Ei en IKB Kip aangemeld bij ketenborging.nl en werd er gewerkt 
aan het digitale Kalf Volg Systeem. Een nieuwe klant is de Stichting 
Biodiversiteitsmonitoring. Dat is een initiatief van de zuivelsector, WNF 
en de Rabobank.

Kiwa Alspectro IKB Ei gecertificeerde bedrijven
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In 2019 hebben wij ons gericht op een aantal nieuwe ontwikkelingen in de markt. Op basis 
daarvan is een hernieuwd businessplan geschreven welke vanaf 2020 verder zal worden 
uitgerold. Dit businessplan – de Route 2022 van Kiwa CMR - is gericht op het nog beter 
bedienen van onze huidige klanten en het uitbreiden van onze werkzaamheden naar voor 
ons deels nieuwe markten. De uitrol van de Route 2022 is onderdeel van een Kiwa 
brede groeistrategie, gericht op verdubbeling van de wereldwijde omzet in 2022.  

Om onze klanten nog beter te bedienen 
en met het oog op de verdere uitrol van 
de Route 2022 is het personeelsbestand 
in 2019 uitgebreid. Zo wordt het mogelijk 
onze werkzaamheden uit te breiden en 
nieuwe markten te betreden.
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In 2019 is er ingezet op 
duurzame inzetbaarheid. Er 
zijn 2 workshops gegeven in 
groepsverband van maximaal 
10 personen. Medewerkers 
konden zich aanmelden voor de 
workshop Voeding&Energie en/
of Slaap&Energie. Het werken in 
ploegendiensten is zwaar en je 
krijgt een ander slaap- en eetritme, 
daar moet je een weg in vinden. 
Met deze workshops werden de 
medewerkers geadviseerd en 
ze kregen uitleg waarom goed 
eten en slapen zo belangrijk is. 
Daarnaast konden medewerkers 
nog een persoonlijk coaching 
gesprek aangaan.
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